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Ocena jakości wody - wodociąg Strzegów
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
- Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz §21 ust. 1, §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu
po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Spółka z o.o.,
Tarnów Grodkowski 46 d, 49-200 Grodków sprawozdaniami z badań próbek wody, pobranych
w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 02.10.2020 r. z sieci wodociągu publicznego
Strzegów w punktach:
- Wojnowiczki 16 (sprawozdanie z badań nr SB/103370/10/20 z dnia 06.10.2020 r.),
- Strzegów 35 - Dom Dziecka (sprawozdanie z badań nr SB/103371/10/2020 z dnia 06.10.2020r.)
oraz w dniu 12.10.2020 r. z sieci wodociągu publicznego Strzegów w punkcie:
- Wojnowiczki 16 (sprawozdanie z badań nr 696/TL/20 z dnia 15.10.2020 r.)
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów
uzasadnienie
Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków
(zarządca wodociągu publicznego Strzegów) przedstawiły sprawozdania z badań próbek wody,
pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, w dniu
02.10.2020 r. z ww. punktów zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego Strzegów,
w zakresie wykonanych parametrów z grupy A pkt. I oraz manganu i żelaza określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Na podstawie przedstawionych sprawozdań z badań próbek wody, stwierdzono obecność bakterii
grupy coli (8 jtk, niepewność rozszerzona 3-17 jtk) w punkcie: Wojnowiczki 16 (wg
sprawozdania z badań nr SB/103370/10/20 z dnia 06.10.2020 r.)
Zarządca wodociągu, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, wykonał badanie kontrolne
próbki wody, pobranej w dniu 12.10.2020 r., w ww. punkcie, w zakresie parametrów tj. bakterie
grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h inkubacji. Na
podstawie przedstawionego przez zarządcę wodociągu sprawozdania z badań wody nr 696/TL/20
z dnia 15.10.2020 r. nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.
Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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Otrzymuje:
1.
Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Tarnów Grodkowski 46 d, 49-200 Grodków
2.

Z-Ca Państwowego-rtiwiatowego
inspektora

Urząd Miejski w Grodkowie (ePUAP)
ul. Warszawska 29,49-200 Grodków

3. a/a
Sprawę prowadzi: Agnieszka Basińska, Oddział Higieny Komunalnej tel. 77 444 18 37
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